
 
 
  

 
 

 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea burselor școlare și cuantumul acestora pentru semestrul II an școlar             

2021 – 2022 pentru elevii cuprinși în învățământul preuniversitar de stat                                    
din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 

 
 

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6, Nota de fundamentare 
a Administrației Școlilor Sector 6 nr. 5228 din data de 28.04.2022 și Raportul de specialitate al 
Direcției Economice nr. 1221/02.05.2022, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
Sectorului 6; 
 Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 1,                
nr. 4 și  nr. 5; 
 Ținând seama de: 

- art. 82 și art. 105 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 1/2011 privind educația națională,                    
cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului României nr. 1094/2021 pentru aprobarea cuantumului minim al 
burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din 
învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă în anul școlar             
2021 – 2022; 

- Ordinul Ministerului Educației nr. 5870/2021 privind aprobarea Criteriilor generale de 
acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- Ordinul Ministerului Educației nr. 3073/2022 pentru modificarea și completarea anexei 
la Ordinul Ministrului Educaţiei nr. 5870/2021 privind aprobarea Criteriilor generale de 
acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat; 

- adresa Administrației Școlilor Sector 6 nr. 2275 din data de 21.02.2022; 
- adresa Inspectoratului Școlar al Municipiului București Sector 6 privind situația 

numerică a burselor pentru semestrul II - an școlar 2021 – 2022 nr. 4320 din data de 
01.03.2022, înregistrată la sediul Administrației Școlilor Sector 6 cu nr. 2696 din data de 
02.03.2022; 

 În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (2) lit. l), art 196 alin. (1)     
lit. a) și art. 197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind                           
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

Consiliul Local al Sectorului 6 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. 1. Se aprobă, în limita fondurilor bugetare aprobate cu această destinație în anul 
2022, pentru semestrul II al anului școlar 2021 – 2022, elevilor cuprinși în învățământul 
preuniversitar de stat din instituțiile de învățământ din Sectorul 6, un număr de 13009                    
burse școlare, după cum urmează: 

1) a) 9600 burse de merit, în cuantum de 200 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, 
inclusiv pe timpul susținerii examenului de bacalaureat, examenului de certificare a 
calificării profesionale și pe perioada pregătirii practice; 
b) Pentru primii 15% din elevi în ordinea descrescătoare a mediilor pe fiecare nivel de 
clasă din fiecare unitate de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6, bursa de 
merit prevăzută la Art. 1 alin. (1) lit. a) se majorează cu 400 lei, cuantumul total 
lunar/elev ajungând la 600 lei; 
c) Dacă procentul de 15% din numărul de elevi în ordinea descrescătoare a mediilor pe 
fiecare nivel de clasă din fiecare unitate de învățământ preuniversitar de stat din             
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Sectorul 6, reprezintă un număr cu zecimale acesta se rotunjește la următoarul număr  în 
ordine crescătoare; 
d) Dacă la ultima medie din primii 15% din numărul de elevi, în ordinea descrescătoare a 
mediilor, pe fiecare nivel de clasă din fiecare unitate de învățământ preuniversitar de stat 
din Sectorul 6, există elevi cu aceeași medie, se vor lua în calcul toți elevii cu media 
respectivă. 

2) 353 burse de studiu în cuantum de maxim 150 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor 
școlare, inclusiv pe timpul pregătirii și susținerii evaluării naționale de către absolvenții 
clasei a - VIII - a, a examenului de bacalaureat, a examenului de certificare a calificării 
profesionale și pe perioada pregătirii practice; 

3) 782 burse de ajutor social în cuantum de 260 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare,  
inclusiv pe timpul pregătirii și susținerii evaluării naționale de către absolvenții clasei             
a - VIII - a, a examenului de bacalaureat, a examenului de certificare a calificării 
profesionale și pe perioada pregătirii practice, pentru elevii prevăzuți la art. 14 lit. a) din 
Ordinul Ministerului Educației nr. 5870/2021 privind aprobarea Criteriilor generale de 
acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și 
completările ulterioare; 

4) 966 burse de ajutor social în cuantum de 260 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, 
inclusiv pe timpul pregătirii și susținerii evaluării naționale de către absolvenții clasei           
a - VIII - a, a examenului de bacalaureat, a examenului de certificare a calificării 
profesionale și pe perioada pregătirii practice, pentru elevii prevăzuți la art. 14 lit. b) din 
Ordinul Ministerului Educației nr. 5870/2021 privind aprobarea Criteriilor generale de 
acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și 
completările ulterioare; 

5) 902 burse de ajutor social în cuantum de 260 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, 
inclusiv pe timpul pregătirii și susținerii evaluării naționale de către absolvenții clasei           
a - VIII - a, a examenului de bacalaureat, a examenului de certificare a calificării 
profesionale și pe perioada pregătirii practice, pentru elevii prevăzuți la art. 14 lit. c) din 
Ordinul Ministerului Educației nr. 5870/2021 privind aprobarea Criteriilor generale de 
acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și 
completările ulterioare; 

6) 398 burse de ajutor social în cuantum de 260 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, 
inclusiv pe timpul pregătirii și susținerii evaluării naționale de către absolvenții clasei       
a - VIII - a, a examenului de bacalaureat, a examenului de certificare a calificării 
profesionale și pe perioada pregătirii practice, pentru elevii prevăzuți la art. 14 lit. d) din 
Ordinul Ministerului Educației nr. 5870/2021 privind aprobarea Criteriilor generale de 
acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și 
completările ulterioare; 

7) 8 burse de ajutor social ocazional în cuantum de 260 lei/an/elev, în conformitate cu       
art. 16 din Ordinul Ministerului Educației nr. 5870/2021 privind aprobarea Criteriilor 
generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu 
modificările și completările ulterioare. 

 Art. 2. Bursele de ajutor social prevăzute la art. 1 alin. (3), (4), (5) și (6), se acordă şi pe 
perioada vacanţelor şcolare pentru elevii prevăzuţi la art. 13 din Ordinul Ministerului Educației 
nr. 5870/2021 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din 
învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare, în următoarele 
situaţii:  
 - elevilor care au promovat anul şcolar sau celor care la sfârşitul anului şcolar sunt 
corigenţi la o singură disciplină de învăţământ şi au acumulat cel mult 10 absenţe                  
nemotivate/semestru; 
 - absolvenţilor învăţământului gimnazial care fac dovada că au fost admişi în 
liceu/învăţământ profesional, cursuri cu frecvenţă, într-o unitate de învăţământ preuniversitar de 
stat; 
 - elevilor care repetă anul din motive medicale, dovedite prin documente medicale. 
 Art. 3. Se aprobă numărul și tipul de burse pentru fiecare instituție de învățământ 
preuniversitar de stat din Sectorul 6, conform Anexei, ce constituie parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 



 
 
 Art. 4. Pentru semestrul II an școlar 2021 – 2022 nu există burse de performanță și burse 
de excelență. 
 Art. 5. În cazul în care numărul de burse aprobat pentru fiecare unitate școlară este 
diferit față de numărul elevilor care îndeplinesc condițiile de acordare a acestora, consiliile de 
administrație ale unităților de învățământ stabilesc criterii specifice de acordare a burselor 
școlare, fără a se ține cont de religie, rasă, sex, apartenență politică a elevilor sau a familiilor 
acestora, apartenență la organizații legal constituite, studiile efectuate în străinătate, precum și 
accesul la burse din alte surse. 
 Art. 6. (1) Primarul Sectorului 6, Administrația Școlilor Sector 6 și Direcția Economică 
din cadrul Primăriei Sectorului 6, împreună cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București 
Sector 6, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor. 

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, 
prin grija Secretarului general al Sectorului 6. 

Art. 7. Prezenta hotărâre poate fi contestată de cei interesați la instanța competentă, în 
termenul prevăzut de lege. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                              CONTRASEMNEAZĂ  
                                                                                   pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a)  
         Lucian Dubălaru                                                                din O.U.G. nr. 57/2019  
                                                                                         Secretarul  general al Sectorului 6,   
  
                                                                                                        Demirel Spiridon                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.: 121 
Data: 24.05.2022 
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Primar
Gimnazial 

zi
Liceu zi

Liceu 

seral+FR

Inv. 

Profesi

onal

Altele 

(Postliceal, 

A doua sansa, 

Gimnazial FR)

Total număr de elevi 925 494 431

Tipul bursei

A. Bursa de performanță
B. Bursa de merit 295 295
C. Bursa de studiu 2 2
D. Total Burse de ajutor social 

(a+b+c+d) din care:  
31 16 15

a) cu venituri mici 10 5 5
b) orfani / elevi aflați în întreținerea unui 
singur părinte / elevi abandonați de părinți 
asupra cărora a fost instituită o măsură de 
protecție socială, respectiv plasamentul/ 
plasamentul de urgență

9 4 5

c) medicale 12 7 5
d) elevi din mediul rural, care sunt 

școlarizați într-o altă localitate
E. Burse de ajutor ocazional

TOTAL BURSE  (A+B+C+D+E) 328 16 312
Total număr de elevi 1655 888 767

Tipul bursei

A. Bursa de performanță
B. Bursa de merit 506 506
C. Bursa de studiu 10 10
D. Total Burse de ajutor social 

(a+b+c+d) din care:  
95 42 53

a) cu venituri mici 26 12 14
b) orfani / elevi aflați în întreținerea unui 
singur părinte / elevi abandonați de părinți 
asupra cărora a fost instituită o măsură de 
protecție socială, respectiv plasamentul/ 
plasamentul de urgență

34 14 20

c) medicale 35 16 19
d) elevi din mediul rural, care sunt 

școlarizați într-o altă localitate
E. Burse de ajutor ocazional

TOTAL BURSE  (A+B+C+D+E) 611 42 569
Total număr de elevi 951 542 409

Tipul bursei

A. Bursa de performanță
B. Bursa de merit 215 215
C. Bursa de studiu

D. Total Burse de ajutor social 

(a+b+c+d) din care:  
53 25 28

a) cu venituri mici 13 8 5
b) orfani / elevi aflați în întreținerea unui 
singur părinte / elevi abandonați de părinți 
asupra cărora a fost instituită o măsură de 
protecție socială, respectiv plasamentul/ 
plasamentul de urgență

19 7 12

c) medicale 21 10 11
d) elevi din mediul rural, care sunt 

școlarizați într-o altă localitate
E. Burse de ajutor ocazional

TOTAL BURSE  (A+B+C+D+E) 268 25 243

la H.C.L. al Sectorului 6 nr. 121/24.05.2022

ANEXA

SITUATIA

numerică  a burselor solicitate, pe categorii de burse, pentru semestrul II - an scolar 2021/2022

Nr 

crt.

Unitatea de 

invatamant
INDICATOR TOTAL

din care:

1
SCOALA GIMNAZIALA 

NR.  59 

2
SCOALA GIMNAZIALA 

NR. 117

3
SCOALA GIMNAZIALA 

NR. 142
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Primar
Gimnazial 

zi
Liceu zi

Liceu 

seral+FR

Inv. 

Profesi

onal

Altele 

(Postliceal, 

A doua sansa, 

Gimnazial FR)

Nr 

crt.

Unitatea de 

invatamant
INDICATOR TOTAL

din care:

Total număr de elevi 271 143 128

Tipul bursei

A. Bursa de performanță
B. Bursa de merit 14 14
C. Bursa de studiu 19 19
D. Total Burse de ajutor social 

(a+b+c+d) din care:  
111 70 41

a) cu venituri mici 75 46 29
b) orfani / elevi aflați în întreținerea unui 
singur părinte / elevi abandonați de părinți 
asupra cărora a fost instituită o măsură de 
protecție socială, respectiv plasamentul/ 
plasamentul de urgență

31 19 12

c) medicale 5 5
d) elevi din mediul rural, care sunt 

școlarizați într-o altă localitate
E. Burse de ajutor ocazional

TOTAL BURSE  (A+B+C+D+E) 144 70 74
Total număr de elevi 1241 745 496

Tipul bursei

A. Bursa de performanță
B. Bursa de merit 336 336
C. Bursa de studiu 1 1
D. Total Burse de ajutor social 

(a+b+c+d) din care:  
48 25 23

a) cu venituri mici 8 6 2
b) orfani / elevi aflați în întreținerea unui 
singur părinte / elevi abandonați de părinți 
asupra cărora a fost instituită o măsură de 
protecție socială, respectiv plasamentul/ 
plasamentul de urgență

20 9 11

c) medicale 20 10 10
d) elevi din mediul rural, care sunt 

școlarizați într-o altă localitate
E. Burse de ajutor ocazional

TOTAL BURSE  (A+B+C+D+E) 385 25 360
Total număr de elevi 907 490 417

Tipul bursei

A. Bursa de performanță
B. Bursa de merit 157 157
C. Bursa de studiu 8 8
D. Total Burse de ajutor social 

(a+b+c+d) din care:  
73 36 37

a) cu venituri mici 16 7 9
b) orfani / elevi aflați în întreținerea unui 
singur părinte / elevi abandonați de părinți 
asupra cărora a fost instituită o măsură de 
protecție socială, respectiv plasamentul/ 
plasamentul de urgență

22 9 13

c) medicale 35 20 15
d) elevi din mediul rural, care sunt 

școlarizați într-o altă localitate
E. Burse de ajutor ocazional

TOTAL BURSE  (A+B+C+D+E) 238 36 202
Total număr de elevi 739 438 301

Tipul bursei

A. Bursa de performanță
B. Bursa de merit 88 88
C. Bursa de studiu 22 22
D. Total Burse de ajutor social 

(a+b+c+d) din care:  
72 41 31

a) cu venituri mici 25 13 12
b) orfani / elevi aflați în întreținerea unui 
singur părinte / elevi abandonați de părinți 
asupra cărora a fost instituită o măsură de 
protecție socială, respectiv plasamentul/ 
plasamentul de urgență

31 17 14

c) medicale 16 11 5
d) elevi din mediul rural, care sunt 

școlarizați într-o altă localitate
E. Burse de ajutor ocazional 8 2 6
TOTAL BURSE  (A+B+C+D+E) 190 43 147

4
SCOALA GIMNAZIALA 

NR. 153

5
SCOALA GIMNAZIALA 

NR. 156 

6
SCOALA GIMNAZIALA  

"ION DUMITRIU"

7
SCOALA GIMNAZIALA 

"SFANTA TREIME"
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Primar
Gimnazial 

zi
Liceu zi

Liceu 

seral+FR

Inv. 

Profesi

onal

Altele 

(Postliceal, 

A doua sansa, 

Gimnazial FR)

Nr 

crt.

Unitatea de 

invatamant
INDICATOR TOTAL

din care:

Total număr de elevi 246 112 84 50

Tipul bursei

A. Bursa de performanță
B. Bursa de merit 3 3
C. Bursa de studiu

D. Total Burse de ajutor social 

(a+b+c+d) din care:  
70 50 20

a) cu venituri mici 69 50 19
b) orfani / elevi aflați în întreținerea unui 
singur părinte / elevi abandonați de părinți 
asupra cărora a fost instituită o măsură de 
protecție socială, respectiv plasamentul/ 
plasamentul de urgență

1 1

c) medicale

d) elevi din mediul rural, care sunt 

școlarizați într-o altă localitate
E. Burse de ajutor ocazional

TOTAL BURSE  (A+B+C+D+E) 73 50 23
Total număr de elevi 505 285 220

Tipul bursei

A. Bursa de performanță
B. Bursa de merit 95 95
C. Bursa de studiu 1 1
D. Total Burse de ajutor social 

(a+b+c+d) din care:  
46 21 25

a) cu venituri mici 14 5 9
b) orfani / elevi aflați în întreținerea unui 
singur părinte / elevi abandonați de părinți 
asupra cărora a fost instituită o măsură de 
protecție socială, respectiv plasamentul/ 
plasamentul de urgență

26 14 12

c) medicale 6 2 4
d) elevi din mediul rural, care sunt 

școlarizați într-o altă localitate
E. Burse de ajutor ocazional

TOTAL BURSE  (A+B+C+D+E) 142 21 121
Total număr de elevi 634 359 275

Tipul bursei

A. Bursa de performanță
B. Bursa de merit 148 148
C. Bursa de studiu

D. Total Burse de ajutor social 

(a+b+c+d) din care:  
71 40 31

a) cu venituri mici 28 19 9
b) orfani / elevi aflați în întreținerea unui 
singur părinte / elevi abandonați de părinți 
asupra cărora a fost instituită o măsură de 
protecție socială, respectiv plasamentul/ 
plasamentul de urgență

20 11 9

c) medicale 23 10 13
d) elevi din mediul rural, care sunt 

școlarizați într-o altă localitate
E. Burse de ajutor ocazional

TOTAL BURSE  (A+B+C+D+E) 219 40 179
Total număr de elevi 387 204 183

Tipul bursei

A. Bursa de performanță
B. Bursa de merit 76 76
C. Bursa de studiu 6 6
D. Total Burse de ajutor social 

(a+b+c+d) din care:  
43 22 21

a) cu venituri mici 23 13 10
b) orfani / elevi aflați în întreținerea unui 
singur părinte / elevi abandonați de părinți 
asupra cărora a fost instituită o măsură de 
protecție socială, respectiv plasamentul/ 
plasamentul de urgență

13 5 8

c) medicale 7 4 3
d) elevi din mediul rural, care sunt 

școlarizați într-o altă localitate
E. Burse de ajutor ocazional

TOTAL BURSE  (A+B+C+D+E) 125 22 103

8
SCOALA GIMNAZIALA 

NR. 161

9
SCOALA GIMNAZIALA 

NR. 163

10
ȘCOALA GIMNAZIALĂ 
“SF. CALINIC DE LA 

CERNICA”    

11
SCOALA GIMNAZIALA 

NR. 167
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Primar
Gimnazial 

zi
Liceu zi

Liceu 

seral+FR

Inv. 

Profesi

onal

Altele 

(Postliceal, 

A doua sansa, 

Gimnazial FR)

Nr 

crt.

Unitatea de 

invatamant
INDICATOR TOTAL

din care:

Total număr de elevi 184 97 87

Tipul bursei

A. Bursa de performanță
B. Bursa de merit 13 13
C. Bursa de studiu 15 15
D. Total Burse de ajutor social 

(a+b+c+d) din care:  
85 49 36

a) cu venituri mici 69 39 30
b) orfani / elevi aflați în întreținerea unui 
singur părinte / elevi abandonați de părinți 
asupra cărora a fost instituită o măsură de 
protecție socială, respectiv plasamentul/ 
plasamentul de urgență

8 5 3

c) medicale 8 5 3
d) elevi din mediul rural, care sunt 

școlarizați într-o altă localitate
E. Burse de ajutor ocazional

TOTAL BURSE  (A+B+C+D+E) 113 49 64
Total număr de elevi 970 509 461

Tipul bursei

A. Bursa de performanță
B. Bursa de merit 311 311
C. Bursa de studiu

D. Total Burse de ajutor social 

(a+b+c+d) din care:  
96 42 54

a) cu venituri mici 22 12 10
b) orfani / elevi aflați în întreținerea unui 
singur părinte / elevi abandonați de părinți 
asupra cărora a fost instituită o măsură de 
protecție socială, respectiv plasamentul/ 
plasamentul de urgență

40 13 27

c) medicale 34 17 17
d) elevi din mediul rural, care sunt 

școlarizați într-o altă localitate
E. Burse de ajutor ocazional

TOTAL BURSE  (A+B+C+D+E) 407 42 365
Total număr de elevi 1680 861 819

Tipul bursei

A. Bursa de performanță
B. Bursa de merit 515 515
C. Bursa de studiu 3 3
D. Total Burse de ajutor social 

(a+b+c+d) din care:  
91 43 48

a) cu venituri mici 19 12 7
b) orfani / elevi aflați în întreținerea unui 
singur părinte / elevi abandonați de părinți 
asupra cărora a fost instituită o măsură de 
protecție socială, respectiv plasamentul/ 
plasamentul de urgență

34 12 22

c) medicale 38 19 19
d) elevi din mediul rural, care sunt 

școlarizați într-o altă localitate
E. Burse de ajutor ocazional

TOTAL BURSE  (A+B+C+D+E) 609 43 566
Total număr de elevi 1750 968 782

Tipul bursei

A. Bursa de performanță
B. Bursa de merit 491 491
C. Bursa de studiu 1 1
D. Total Burse de ajutor social 

(a+b+c+d) din care:  
47 17 30

a) cu venituri mici 8 2 6
b) orfani / elevi aflați în întreținerea unui 
singur părinte / elevi abandonați de părinți 
asupra cărora a fost instituită o măsură de 
protecție socială, respectiv plasamentul/ 
plasamentul de urgență

22 5 17

c) medicale 17 10 7
d) elevi din mediul rural, care sunt 

școlarizați într-o altă localitate
E. Burse de ajutor ocazional

TOTAL BURSE  (A+B+C+D+E) 539 17 522

12
SCOALA GIMNAZIALA 

NR. 168

13
SCOALA GIMNAZIALA 

NR. 169

14
SCOALA GIMNAZIALA 

"SF.ANDREI"          

15
SCOALA GIMNAZIALA 

"CONSTANTIN 

BRANCUSI"
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Nr 

crt.

Unitatea de 

invatamant
INDICATOR TOTAL

din care:

Total număr de elevi 660 319 341

Tipul bursei

A. Bursa de performanță
B. Bursa de merit 198 198
C. Bursa de studiu 1 1
D. Total Burse de ajutor social 

(a+b+c+d) din care:  
34 14 20

a) cu venituri mici 7 2 5
b) orfani / elevi aflați în întreținerea unui 
singur părinte / elevi abandonați de părinți 
asupra cărora a fost instituită o măsură de 
protecție socială, respectiv plasamentul/ 
plasamentul de urgență

19 7 12

c) medicale 8 5 3
d) elevi din mediul rural, care sunt 

școlarizați într-o altă localitate
E. Burse de ajutor ocazional

TOTAL BURSE  (A+B+C+D+E) 233 14 219
Total număr de elevi 1014 565 449

Tipul bursei

A. Bursa de performanță
B. Bursa de merit 357 357
C. Bursa de studiu 2 2
D. Total Burse de ajutor social 

(a+b+c+d) din care:  
38 18 20

a) cu venituri mici 2 1 1
b) orfani / elevi aflați în întreținerea unui 
singur părinte / elevi abandonați de părinți 
asupra cărora a fost instituită o măsură de 
protecție socială, respectiv plasamentul/ 
plasamentul de urgență

23 13 10

c) medicale 13 4 9
d) elevi din mediul rural, care sunt 

școlarizați într-o altă localitate
E. Burse de ajutor ocazional

TOTAL BURSE  (A+B+C+D+E) 397 18 379
Total număr de elevi 1398 717 681

Tipul bursei

A. Bursa de performanță
B. Bursa de merit 604 604
C. Bursa de studiu

D. Total Burse de ajutor social 

(a+b+c+d) din care:  
51 17 34

a) cu venituri mici 7 2 5
b) orfani / elevi aflați în întreținerea unui 
singur părinte / elevi abandonați de părinți 
asupra cărora a fost instituită o măsură de 
protecție socială, respectiv plasamentul/ 
plasamentul de urgență

27 8 19

c) medicale 17 7 10
d) elevi din mediul rural, care sunt 

școlarizați într-o altă localitate
E. Burse de ajutor ocazional

TOTAL BURSE  (A+B+C+D+E) 655 17 638
Total număr de elevi 1610 894 716

Tipul bursei

A. Bursa de performanță
B. Bursa de merit 536 536
C. Bursa de studiu 13 13
D. Total Burse de ajutor social 

(a+b+c+d) din care:  
75 33 42

a) cu venituri mici 19 9 10
b) orfani / elevi aflați în întreținerea unui 
singur părinte / elevi abandonați de părinți 
asupra cărora a fost instituită o măsură de 
protecție socială, respectiv plasamentul/ 
plasamentul de urgență

23 9 14

c) medicale 33 15 18
d) elevi din mediul rural, care sunt 

școlarizați într-o altă localitate
E. Burse de ajutor ocazional

TOTAL BURSE  (A+B+C+D+E) 624 33 591

16
SCOALA GIMNAZIALA 

"SFINTII CONSTANTIN 

SI ELENA"

17
SCOALA GIMNAZIALA 

„ORIZONT”

18
SCOALA  GIMNAZIALA 

NR.197

19
SCOALA GIMNAZIALA 

„REGINA MARIA” 
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Nr 

crt.

Unitatea de 

invatamant
INDICATOR TOTAL

din care:

Total număr de elevi 528 266 262

Tipul bursei

A. Bursa de performanță
B. Bursa de merit 163 163
C. Bursa de studiu 5 5
D. Total Burse de ajutor social 

(a+b+c+d) din care:  
17 6 11

a) cu venituri mici 2 2
b) orfani / elevi aflați în întreținerea unui 
singur părinte / elevi abandonați de părinți 
asupra cărora a fost instituită o măsură de 
protecție socială, respectiv plasamentul/ 
plasamentul de urgență

10 5 5

c) medicale 5 1 4
d) elevi din mediul rural, care sunt 

școlarizați într-o altă localitate
E. Burse de ajutor ocazional

TOTAL BURSE  (A+B+C+D+E) 185 6 179
Total număr de elevi 819 480 339

Tipul bursei

A. Bursa de performanță
B. Bursa de merit 172 172
C. Bursa de studiu 1 1
D. Total Burse de ajutor social 

(a+b+c+d) din care:  
56 28 28

a) cu venituri mici 22 7 15
b) orfani / elevi aflați în întreținerea unui 
singur părinte / elevi abandonați de părinți 
asupra cărora a fost instituită o măsură de 
protecție socială, respectiv plasamentul/ 
plasamentul de urgență

14 8 6

c) medicale 20 13 7
d) elevi din mediul rural, care sunt 

școlarizați într-o altă localitate
E. Burse de ajutor ocazional

TOTAL BURSE  (A+B+C+D+E) 229 28 201
Total număr de elevi 1063 618 445

Tipul bursei

A. Bursa de performanță
B. Bursa de merit 287 287
C. Bursa de studiu 10 10
D. Total Burse de ajutor social 

(a+b+c+d) din care:  
66 35 31

a) cu venituri mici 18 7 11
b) orfani / elevi aflați în întreținerea unui 
singur părinte / elevi abandonați de părinți 
asupra cărora a fost instituită o măsură de 
protecție socială, respectiv plasamentul/ 
plasamentul de urgență

32 17 15

c) medicale 16 11 5
d) elevi din mediul rural, care sunt 

școlarizați într-o altă localitate
E. Burse de ajutor ocazional

TOTAL BURSE  (A+B+C+D+E) 363 35 328
Total număr de elevi 757 398 359

Tipul bursei

A. Bursa de performanță
B. Bursa de merit 173 173
C. Bursa de studiu

D. Total Burse de ajutor social 

(a+b+c+d) din care:  
49 16 33

a) cu venituri mici 17 5 12
b) orfani / elevi aflați în întreținerea unui 
singur părinte / elevi abandonați de părinți 
asupra cărora a fost instituită o măsură de 
protecție socială, respectiv plasamentul/ 
plasamentul de urgență

15 4 11

c) medicale 17 7 10
d) elevi din mediul rural, care sunt 

școlarizați într-o altă localitate
E. Burse de ajutor ocazional

TOTAL BURSE  (A+B+C+D+E) 222 16 206

20
SCOALA GIMNAZIALA 

"ADRIAN PAUNESCU"

21
SCOALA GIMNAZIALA 

NR. 206

22
SCOALA GIMNAZIALA 

NR. 279 

23
SCOALA GIMNAZIALA 

NR. 309
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Nr 

crt.

Unitatea de 

invatamant
INDICATOR TOTAL

din care:

Total număr de elevi 608 328 280

Tipul bursei

A. Bursa de performanță
B. Bursa de merit 122 122
C. Bursa de studiu 9 9
D. Total Burse de ajutor social 

(a+b+c+d) din care:  
47 24 23

a) cu venituri mici 23 13 10
b) orfani / elevi aflați în întreținerea unui 
singur părinte / elevi abandonați de părinți 
asupra cărora a fost instituită o măsură de 
protecție socială, respectiv plasamentul/ 
plasamentul de urgență

13 5 8

c) medicale 11 6 5
d) elevi din mediul rural, care sunt 

școlarizați într-o altă localitate
E. Burse de ajutor ocazional

TOTAL BURSE  (A+B+C+D+E) 178 24 154
Total număr de elevi 577 325 252

Tipul bursei

A. Bursa de performanță
B. Bursa de merit 150 150
C. Bursa de studiu 1 1
D. Total Burse de ajutor social 

(a+b+c+d) din care:  
43 20 23

a) cu venituri mici 19 7 12
b) orfani / elevi aflați în întreținerea unui 
singur părinte / elevi abandonați de părinți 
asupra cărora a fost instituită o măsură de 
protecție socială, respectiv plasamentul/ 
plasamentul de urgență

12 5 7

c) medicale 12 8 4
d) elevi din mediul rural, care sunt 

școlarizați într-o altă localitate
E. Burse de ajutor ocazional

TOTAL BURSE  (A+B+C+D+E) 194 20 174
Total număr de elevi 1229 244 314 671

Tipul bursei

A. Bursa de performanță
B. Bursa de merit 873 288 585
C. Bursa de studiu 2 2
D. Total Burse de ajutor social 

(a+b+c+d) din care:  
72 12 12 48

a) cu venituri mici 5 1 4
b) orfani / elevi aflați în întreținerea unui 
singur părinte / elevi abandonați de părinți 
asupra cărora a fost instituită o măsură de 
protecție socială, respectiv plasamentul/ 
plasamentul de urgență

26 5 4 17

c) medicale 26 7 7 12
d) elevi din mediul rural, care sunt 

școlarizați într-o altă localitate 15 15

E. Burse de ajutor ocazional

TOTAL BURSE  (A+B+C+D+E) 947 12 300 635
Total număr de elevi 987 245 742

Tipul bursei

A. Bursa de performanță
B. Bursa de merit 861 242 619
C. Bursa de studiu 6 1 5
D. Total Burse de ajutor social 

(a+b+c+d) din care:  
74 10 64

a) cu venituri mici 9 1 8
b) orfani / elevi aflați în întreținerea unui 
singur părinte / elevi abandonați de părinți 
asupra cărora a fost instituită o măsură de 
protecție socială, respectiv plasamentul/ 
plasamentul de urgență

31 7 24

c) medicale 16 2 14
d) elevi din mediul rural, care sunt 

școlarizați într-o altă localitate 18 18

E. Burse de ajutor ocazional

TOTAL BURSE  (A+B+C+D+E) 941 253 688

24
SCOALA GIMNAZIALA 

"REGELE MIHAI I"

25
SCOALA GIMNAZIALA 

NR. 311

26
COLEGIUL NATIONAL 

"ELENA CUZA"

27
COLEGIUL NATIONAL 

"GRIGORE MOISIL"
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Nr 
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Unitatea de 
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INDICATOR TOTAL

din care:

Total număr de elevi 905 108 732 65

Tipul bursei

A. Bursa de performanță
B. Bursa de merit 316 86 227 3
C. Bursa de studiu 13 11 2
D. Total Burse de ajutor social 

(a+b+c+d) din care:  
144 9 128 7

a) cu venituri mici 10 1 9
b) orfani / elevi aflați în întreținerea unui 
singur părinte / elevi abandonați de părinți 
asupra cărora a fost instituită o măsură de 
protecție socială, respectiv plasamentul/ 
plasamentul de urgență

46 7 35 4

c) medicale 16 1 13 2
d) elevi din mediul rural, care sunt 

școlarizați într-o altă localitate 72 71 1

E. Burse de ajutor ocazional

TOTAL BURSE  (A+B+C+D+E) 473 95 366 12
Total număr de elevi 737 254 224 79 180

Tipul bursei

A. Bursa de performanță
B. Bursa de merit 15 14 1
C. Bursa de studiu 1 1
D. Total Burse de ajutor social 

(a+b+c+d) din care:  
27 27

a) cu venituri mici 2 2
b) orfani / elevi aflați în întreținerea unui 
singur părinte / elevi abandonați de părinți 
asupra cărora a fost instituită o măsură de 
protecție socială, respectiv plasamentul/ 
plasamentul de urgență

17 17

c) medicale 1 1
d) elevi din mediul rural, care sunt 

școlarizați într-o altă localitate 7 7

E. Burse de ajutor ocazional

TOTAL BURSE  (A+B+C+D+E) 43 42 1
Total număr de elevi 836 420 263 95 58

Tipul bursei

A. Bursa de performanță
B. Bursa de merit 27 27
C. Bursa de studiu 26 26
D. Total Burse de ajutor social 

(a+b+c+d) din care:  
95 95

a) cu venituri mici 23 23
b) orfani / elevi aflați în întreținerea unui 
singur părinte / elevi abandonați de părinți 
asupra cărora a fost instituită o măsură de 
protecție socială, respectiv plasamentul/ 
plasamentul de urgență

40 40

c) medicale 20 20
d) elevi din mediul rural, care sunt 

școlarizați într-o altă localitate 12 12

E. Burse de ajutor ocazional

TOTAL BURSE  (A+B+C+D+E) 148 148
Total număr de elevi 1162 491 347 187 137

Tipul bursei

A. Bursa de performanță
B. Bursa de merit 13 11 2
C. Bursa de studiu 49 49
D. Total Burse de ajutor social 

(a+b+c+d) din care:  
124 124

a) cu venituri mici 18 18
b) orfani / elevi aflați în întreținerea unui 
singur părinte / elevi abandonați de părinți 
asupra cărora a fost instituită o măsură de 
protecție socială, respectiv plasamentul/ 
plasamentul de urgență

30 30

c) medicale 9 9
d) elevi din mediul rural, care sunt 

școlarizați într-o altă localitate 67 67

E. Burse de ajutor ocazional

TOTAL BURSE  (A+B+C+D+E) 186 184 2

COLEGIUL TEHNIC 

"GHEORGHE ASACHI"

29
COLEGIUL TEHNIC 

"CAROL I"

30

31
COLEGIUL TEHNIC 

"IULIU MANIU"

28
COLEGIUL ECONOMIC 

"COSTIN C. 

KIRITESCU"
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Nr 

crt.

Unitatea de 

invatamant
INDICATOR TOTAL

din care:

Total număr de elevi 722 722

Tipul bursei

A. Bursa de performanță
B. Bursa de merit 77 77
C. Bursa de studiu 13 13
D. Total Burse de ajutor social 

(a+b+c+d) din care:  
62 62

a) cu venituri mici 12 12
b) orfani / elevi aflați în întreținerea unui 
singur părinte / elevi abandonați de părinți 
asupra cărora a fost instituită o măsură de 
protecție socială, respectiv plasamentul/ 
plasamentul de urgență

27 27

c) medicale 15 15
d) elevi din mediul rural, care sunt 

școlarizați într-o altă localitate 8 8

E. Burse de ajutor ocazional

TOTAL BURSE  (A+B+C+D+E) 152 152
Total număr de elevi 1316 692 231 77 316

Tipul bursei

A. Bursa de performanță
B. Bursa de merit 63 63
C. Bursa de studiu 12 10 2
D. Total Burse de ajutor social 

(a+b+c+d) din care:  
115 113 2

a) cu venituri mici 10 10
b) orfani / elevi aflați în întreținerea unui 
singur părinte / elevi abandonați de părinți 
asupra cărora a fost instituită o măsură de 
protecție socială, respectiv plasamentul/ 
plasamentul de urgență

46 45 1

c) medicale 15 14 1
d) elevi din mediul rural, care sunt 

școlarizați într-o altă localitate 44 44

E. Burse de ajutor ocazional

TOTAL BURSE  (A+B+C+D+E) 190 186 4
Total număr de elevi 949 212 737

Tipul bursei

A. Bursa de performanță
B. Bursa de merit 210 85 125
C. Bursa de studiu 30 9 21
D. Total Burse de ajutor social 

(a+b+c+d) din care:  
110 23 87

a) cu venituri mici 26 7 19
b) orfani / elevi aflați în întreținerea unui 
singur părinte / elevi abandonați de părinți 
asupra cărora a fost instituită o măsură de 
protecție socială, respectiv plasamentul/ 
plasamentul de urgență

52 13 39

c) medicale 7 7
d) elevi din mediul rural, care sunt 

școlarizați într-o altă localitate 25 3 22

E. Burse de ajutor ocazional

TOTAL BURSE  (A+B+C+D+E) 350 117 233
Total număr de elevi 938 351 466 17 104

Tipul bursei

A. Bursa de performanță
B. Bursa de merit 14 14
C. Bursa de studiu 10 10
D. Total Burse de ajutor social 

(a+b+c+d) din care:  
41 41

a) cu venituri mici 12 12
b) orfani / elevi aflați în întreținerea unui 
singur părinte / elevi abandonați de părinți 
asupra cărora a fost instituită o măsură de 
protecție socială, respectiv plasamentul/ 
plasamentul de urgență

16 16

c) medicale 2 2
d) elevi din mediul rural, care sunt 

școlarizați într-o altă localitate 11 11

E. Burse de ajutor ocazional

TOTAL BURSE  (A+B+C+D+E) 65 65

LICEUL CU PROGRAM 

SPORTIV "MIRCEA 

ELIADE"

32
COLEGIUL TEHNIC 

"PETRU MAIOR"

33

COLEGIUL TEHNIC DE 

POSTA SI 

TELECOMUNICATII 

"GH. AIRINEI"

34

35
LICEUL TEHNOLOGIC 

"PETRU PONI"
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Nr 

crt.

Unitatea de 

invatamant
INDICATOR TOTAL

din care:

Total număr de elevi 684 241 268 175

Tipul bursei

A. Bursa de performanță
B. Bursa de merit 190 161 29
C. Bursa de studiu 9 6 3
D. Total Burse de ajutor social 

(a+b+c+d) din care:  
76 12 29 35

a) cu venituri mici 22 5 12 5
b) orfani / elevi aflați în întreținerea unui 
singur părinte / elevi abandonați de părinți 
asupra cărora a fost instituită o măsură de 
protecție socială, respectiv plasamentul/ 
plasamentul de urgență

23 4 6 13

c) medicale 18 3 11 4
d) elevi din mediul rural, care sunt 

școlarizați într-o altă localitate 13 13

E. Burse de ajutor ocazional

TOTAL BURSE  (A+B+C+D+E) 275 12 196 67
Total număr de elevi 1275 394 307 574

Tipul bursei

A. Bursa de performanță
B. Bursa de merit 354 162 192
C. Bursa de studiu 18 12 6
D. Total Burse de ajutor social 

(a+b+c+d) din care:  
136 23 25 88

a) cu venituri mici 24 8 10 6
b) orfani / elevi aflați în întreținerea unui 
singur părinte / elevi abandonați de părinți 
asupra cărora a fost instituită o măsură de 
protecție socială, respectiv plasamentul/ 
plasamentul de urgență

31 6 6 19

c) medicale 32 9 9 14
d) elevi din mediul rural, care sunt 

școlarizați într-o altă localitate 49 49

E. Burse de ajutor ocazional

TOTAL BURSE  (A+B+C+D+E) 508 23 199 286
Total număr de elevi 1542 551 434 557

Tipul bursei

A. Bursa de performanță
B. Bursa de merit 360 230 130
C. Bursa de studiu 21 7 14
D. Total Burse de ajutor social 

(a+b+c+d) din care:  
97 27 26 44

a) cu venituri mici 34 12 11 11
b) orfani / elevi aflați în întreținerea unui 
singur părinte / elevi abandonați de părinți 
asupra cărora a fost instituită o măsură de 
protecție socială, respectiv plasamentul/ 
plasamentul de urgență

25 5 7 13

c) medicale 22 10 8 4
d) elevi din mediul rural, care sunt 

școlarizați într-o altă localitate 16 16

E. Burse de ajutor ocazional

TOTAL BURSE  (A+B+C+D+E) 478 27 263 188
Total număr de elevi 821 821

Tipul bursei

A. Bursa de performanță
B. Bursa de merit 176 176
C. Bursa de studiu 8 8
D. Total Burse de ajutor social 

(a+b+c+d) din care:  
91 91

a) cu venituri mici 14 14
b) orfani / elevi aflați în întreținerea unui 
singur părinte / elevi abandonați de părinți 
asupra cărora a fost instituită o măsură de 
protecție socială, respectiv plasamentul/ 
plasamentul de urgență

20 20

c) medicale 16 16
d) elevi din mediul rural, care sunt 

școlarizați într-o altă localitate 41 41

E. Burse de ajutor ocazional

TOTAL BURSE  (A+B+C+D+E) 275 275

LICEUL TEORETIC 

"TUDOR 

VLADIMIRESCU"

37
LICEUL TEORETIC 

"EUGEN LOVINESCU"

38
LICEUL "MARIN 

PREDA"

36
LICEUL TEHNOLOGIC 

"SF. ANTIM IVIREANU"

39
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Nr 

crt.

Unitatea de 

invatamant
INDICATOR TOTAL

din care:

Total număr de elevi 173 62 111

Tipul bursei

A. Bursa de performanță
B. Bursa de merit 7 7
C. Bursa de studiu 1 1
D. Total Burse de ajutor social 

(a+b+c+d) din care:  
168 60 108

a) cu venituri mici

b) orfani / elevi aflați în întreținerea unui 
singur părinte / elevi abandonați de părinți 
asupra cărora a fost instituită o măsură de 
protecție socială, respectiv plasamentul/ 
plasamentul de urgență

18 5 13

c) medicale 150 55 95
d) elevi din mediul rural, care sunt 

școlarizați într-o altă localitate
E. Burse de ajutor ocazional

TOTAL BURSE  (A+B+C+D+E) 176 60 116
Total număr de elevi 161 49 68 44

Tipul bursei

A. Bursa de performanță
B. Bursa de merit 19 13 6
C. Bursa de studiu 4 4
D. Total Burse de ajutor social 

(a+b+c+d) din care:  
108 44 64

a) cu venituri mici

b) orfani / elevi aflați în întreținerea unui 
singur părinte / elevi abandonați de părinți 
asupra cărora a fost instituită o măsură de 
protecție socială, respectiv plasamentul/ 
plasamentul de urgență
c) medicale 108 44 64
d) elevi din mediul rural, care sunt 

școlarizați într-o altă localitate
E. Burse de ajutor ocazional

TOTAL BURSE  (A+B+C+D+E) 131 44 81 6
Total număr de elevi 36516 13586 12051 7939 1531 564 845

Tipul bursei

A. Bursa de performanță
B. Bursa de merit 9600 7299 2289 12

C. Bursa de studiu 353 170 179 4
D. Total Burse de ajutor social 

(a+b+c+d) din care:  
3048 928 1064 1047 9

a) cu venituri mici 782 327 302 153

b) orfani / elevi aflați în întreținerea unui 
singur părinte / elevi abandonați de 
părinți asupra cărora a fost instituită o 
măsură de protecție socială, respectiv 
plasamentul/ plasamentul de urgență

966 250 356 355 5

c) medicale 902 351 403 145 3
d) elevi din mediul rural, care sunt 

școlarizați într-o altă localitate 398 3 394 1

E. Burse de ajutor ocazional 8 2 6

TOTAL BURSE  (A+B+C+D+E) 13009 930 8539 3515 25

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
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